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Soluții practice pentru întreținerea, 
curățarea și spălarea corectă a 
pistoalelor de vopsire profesionale
Pistoalele de vopsire sunt instrumente de înaltă precizie, de 
la care se dorește obținerea unor rezultate bune de-a lungul 
mai multor ani. Procesul de fabricație și asamblare, materialele 
folosite, cât și controlul calității joacă un rol important în durata 
de utilizare a pistolului. Însă utilizatorul final are și el o mare parte 
din responsibilitate atunci când se pune problema îngrijirii și 
prelungirii vieții pistolului de vopsire. Astfel, spălarea temeinică a 
pistolului de vopsire este obligatorie la sfârșitul fiecărei zile, fără 
a neglija curățarea intermediară, pe parcursul zilei, și lubrifierea 
corespunzătoare a acestuia.
Pentru a veni în întâmpinarea Dvs., am compilat o serie de 
informații pertinente cu privire la îngrijirea corectă a pistolului de 
vopsire. Găsiți aceste informații în paginile ce urmează.
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Curățarea manuală a pistoalelor de vopsire

1 2 3

Mai întâi, scoateți acul. Apoi fluturele. În cele din urmă, deșurubați duza cu 
cheia inelară, ce este parte integrantă 
a cheii universale.

Demontarea setului de duză

Curățare și uscare
1

1 2 3

4 5 6

Când pistolul este curățat manual, vă rugăm să nu utilizați perii din sârmă, care pot deteriora pistolul de vopsire. Mai mult, 
asigurați-vă că pe canalul de aer aflat în corpul pistolului nu va pătrunde niciun fel de lichid. 

Când sunt curățate componentele duzei, asigurați-vă că părțile metalice ale periilor nu zgârie setul de duză. 
Vă recomandăm utilizarea periilor și acelor marca SATA pentru o curățare și întreținere optimă a setului de duză. 

Curățați canalul de curgere vopsea Curățați corpul pistolului de vopsire Uscați cu pistolul de aer

2 3

Curățarea setului de duză
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Trusa SATA - conține unelte pentru curățarea pistoalelor de vopsire. Cu 
buzunare suplimentare pentru unelte destinate întreținerii pistoalelor și 
seturi de schimb SATA.
Dotare inițială:

 � 1x  perie curățare, mare 1
 � 5x  perii curățare, medii 2
 � 5x  perii curățare, bilaterale 3
 � 12x  ace curățare duză 4
 � 1x   lubrifiant de înaltă performanță, 100 g 5

Art. No. 162628
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Când se instalează setul de duză, asigurați-vă că vârful acesteia este strâns manual cu ajutorul cheii universale incluse, 
pentru a asigura etanșeitatea. 
Fiecare pistol de vopsire SATA și fiecare set de duză de schimb sunt ajustate manual și testate prin suflare. Pentru o 
amprentă verticală, fluturele trebuie poziționat în așa fel încât marcajul inscripționat cu laser să fie lizibil, atunci când este 
privit din față. Marcajul de pe exteriorul coarnelor fluturelui, situat în partea superioară, indică orientarea corectă atunci când 
se pulverizează cu o amprentă orizontală.

În timp, lubrifiantul de înaltă eficiență SATA, fără silicon, compatibil cu stratul de vopsea, a demonstrat că este agentul de 
întreținere ideal, dacă se aplică în strat subțire pe toate componentele mobile, cât și pe fileturi. Asigură astfel o mișcare 
liberă și o funcționare perfectă a componentelor, chiar și după un număr mai mare de ani. Imagini mai sus. Art. No. 48173

Strângeți duza manual, utilizând 
cheia universală.

Asamblarea fluturelui

Lubrifiați cuiul în zona de contact cu 
bucșa de etanșare

Introduceți cuiul Lubrifiați și introduceți arcul cuiului

Lubrifiați filetul șurubului de reglaj al 
debitului de material

Montati șurubul de reglaj al debitului de 
material

Lubrifiați partea vizibilă a tijei pistonu-
lui de aer

Asamblarea duzei

Lubrifiant 
de înaltă 
eficiență, 
fără silicon 
sau acizi.
Art. No. 
48173

Asamblare și întreținere
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Depanare
Impuritățile sau deteriorările, localizate mai ales la nivelul duzei, pot cauza 

amprente de suflare defectuoase. În majoritatea cazurile, impuritățiile pot fi 

înlăturate relativ ușor.

        

Defect Cauză posibilă Remediere
 Amprenta de 

suflare nu este 
suficient de mare

Orificiile pentru aer și canalele de trecere sunt 
înfundate

Curățați fluturele cu agent de curățare și cu o
perie adecvată; ulterior, uscați în totalitate cu aer 

 Amprentă de 
suflare ascuțită 
sau în formă 
de S

Orificiile de aer ale coarnelor sunt înfundate Curățați temeinic fluturele utilizând ustensile 
adecvate; înlocuiți setul de duză, dacă este 
necesar

 Amprentă 
de suflare în 
semilună

Orificiile coarnelor pistolului sunt contaminate sau 
orificiile frontale sunt înfundate 

Curățați fluturele cu agent de curățare și cu o perie
adecvată

 Amprentă de 
suflare deformată

Vârful duzei și/ sau fluture deteriorat Asigurați-vă că vârful duzei și fluturele nu sunt 
deterioarate; înlocuiți setul de duză, dacă este 
necesar

 Amprentă de 
suflare divizată

Presiunea de pulverizare e prea mare Ajustați presiunea de intrare respectând cerințele 
pentru materialele folosite

Vâscozitatea materialului este prea mică Ajustați vâscozitatea; folosiți o duză mai mică, 
dacă este necesar

Coroziune la filetul 
duzei de aer, 
canalul de material 
(conexiune cană) sau 
corpul pistolului de 
vopsit 

Soluția de curățare (pe bază de apă) nu a fost clătită 
suficient după curățare, iar zona din jurul fluturelui, 
cât și locul unde se află bucșa pentru distribuția de 
aer, nu au fost uscate temeinic.

După curățare, deșurubați fluturele și uscați, 
prin suflare, pistolulul și fluturele, de la interior la 
exterior

Utilizare a soluțiilor de curățare necorespunzătoare, 
fie că nu au pH neutru sau solvent recirculat prea 
agresiv

Utilizați soluții de curățare cu un pH neutru (pH 
6.0 - 8.0) și/ sau clătiți temeinic cu soluție neutră, 
uscați cu aer pistolul/ fluturele de la interior la 
exterior. Respectați instrucțiunile de utilizare a 
soluțiilor de curățare. 

Indicator digital - 
negru

Pistolul de vopsire a rămas la înmuiat în soluție de 
curățare.

Nu lăsați pistolul de vopsire la înmuiat în soluție de 
curățare.

Pistolul de vopsire a fost lăsat în mașina de spălat 
timp îndelungat, ex. peste noapte

Scoateți pistolul de vopsire din soluția de curățare 
imediat după încheierea procedurii de curățare și 
uscați-l temeinic.

Soluția de curățare a fost suflată în interiorul 
pistolului, în timp ce capul pistolului era îndreptat în 
sus, iar fluturele nu era atașat 

Curățare manuală: Asigurați-vă că duza pistolului 
este îndreptată în jos când pistolul este curățat.  
Mașina de spălat pistoale: Pistolul de vopsire 
trebuie suflat cu aer – asigurându-vă că ancora 
pistolului este poziționată cât mai jos.

Controlul amprentei 
este nefuncțional - 
poate fi rotit

Șaiba distribuitorului de aer nu este poziţionată 
corect (cuiul nu este în orificiu) sau este deteriorat 

Înlocuiți șaiba distribuitorului de aer și montați-o în 
poziția corectă

Buton de control 
amprentă blocat

Butonul de control a fost rotit în sens invers acelor de 
ceasornic, până la limită, cu prea multă forță; axul s-a 
slăbit în filetul pistolului (nu se aplică la SATAjet 4000)

Înlăturați reglajul cu cheia universală; rectificați sau 
înlocuiți

Contaminare/ Coroziune cauzată de penetrarea 
vopselei sau a agentului de curățare datorită 
nerespectării instrucțiunilor de curățare

Pistolul de vopsire nu 
evacuează aer

Locaşul pistonului de aer este murdar sau pistonul 
de aer este blocat 

Curățati locașul pistonului de aer/ sau înlocuiți 
pistonul de aer și bucșa
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Metode de curățare a pistoalelor de vopsire profesionale

Nota Bene:
Pentru produsele pe bază de apă, 
vă rugăm utilizați doar soluții de 
curățare cu pH neutru.

Când se utilizează pahare de unică folosință SATA RPS, procedura de 
curățare constă doar în spălarea canalului de curgere a vopselei. Mașina 
de spălat RCS poate fi instalată fie în cabina de vopsire, fie în afara ei. 
În timpul spălării intermediare, pistolul de vopsire rămâne conectat la 
sursa de aer. Întreruperile sunt reduse la minim. Spălarea intermediară 
a pistolului de vopsire și, respectiv, schimbarea completă a culorii se 
realizează în 20-30 de secunde.

La sfârșitul zilei de lucru sau când pistoalele de vopsire sunt foarte 
murdare, mașinile de spălare cu diluant sunt cea mai bună soluție. 
Dispozitive cu uscare integrate protejează canalul de trecere al aerului, 
în timpul curățării, de posibile contaminări. Mașinile de spălat cu diluant 
se bazează pe proceduri de curățare automată și sunt eficiente d.p.d.v. 
al costurilor. O periuță îmbibată cu soluție de curățare poate fi utilizată 
pentru o curățare prealabilă a pistolului.

Important:
După fiecare procedură de spălare, 
pistolul, interiorul fluturelui și partea de 
corp a pistolului unde se introduce ștuțul 
de aer trebuie clătite din abundență 
cu agent de curățare curat și suflate 
cu aer până la uscare, pentru a evita 
coroziunea.

Pentru produse pe bază de 
solvent, utilizați soluții de curățare 
pe bază de solvent sau diluant 
curat. NB: Adăugați, cu regularitate, 
diluant curat dacă utilizați sisteme 
de distilare, datorită faptului că 
lichidele regenerate ar putea deveni 
prea agresive și, deci, ar dăuna 
suprafețelor curățate.

SATA clean RCS

SATA multi clean 2

SATA blow gun

!

SATA RPS

Utilizând sistemele de pahare RPS, 
se reduc atât consumul de soluții de 
curățare, cât și timpul dedicat spălării.

Pentru a evita defectele de aplicare 
datorate reziduurilor de agent de 
curățare, pistolul de vopsire, interiorul 
fluturelui și partea de corp a pistolului 
unde se introduce ștuțul de aer 
trebuie clătite din abundență cu agent 
de curățare și suflat cu aer pâna la 
uscare. 

În general, respectați cu strictețe instrucțiunile de dozare și specificațiile produsului, date de producător!
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Spălare intermediară
cu SATA clean RCS

SATA clean RCS este un sistem de curățare, cu 
funcționare pe aer comprimat, pentru spălarea 
intermediară a pistolului de vopsire. Optimizează 
procedura de vopsire și crește profitabilitatea atelierului. 
Instalarea mașinii SATA clean RCS în cabina de vopsire 
permite schimbare de la o culoare la alta, cu intervale de 
curățare foarte scurte, evitând, în același timp, ieșirile din 
cabina de vopsire.

Curățarea canalului de curgere vopsea și a fluturelui

2. Uscarea cu aer a pistolului 3. Schimbarea culorii

Abb. 1. Curățarea pistolului - Pistolul rămâne 
conectat la sursa de aer; butonul 
multifuncțional reduce automat presiunea 
aerului în timpul spălării, evitând astfel 
gazările. Urmează curățarea canalelor de 
curgere vopsea. Utilizați peria pentru a 
înlătura reziduurile de vopsea de pe fluture 
și de pe corpul pistolului.
Sfat: În cazul unor reziduuri persistente, 
folosiți peria și pentru curățarea canalului 
de curgere vopsea.

Abb. 2. Uscare - Agentul de curățare rezidual este 
complet înlăturat în compartimentul de 
uscare - este foarte important ca interiorul 
fluturelui și zona din jurul bucșei de 
distribuție a aerului să fie uscate în 
totalitate înainte de fiecare pauză de lucru.

Abb. 3. Schimbarea culorii - Schimbarea 
completă de la o culoare la alta se face în 
aprox. 20-30 de secunde.
Sfat: Mașina RCS dispune de rafturi pentru 
depozitarea paharelor RPS, ce conțin 
următoarele culori ce se vor a fi utilizate. 
Nu trebuie să părăsiți cabina pentru a face 
schimbarea culorii.

6



Important:
Când sunt utilizate mașini de spălat automate, asigurați-vă că pistolul 
de vopsire este așezat în poziția corectă (vezi imagine jos). Agentul de 
curățare nu trebuie să ajungă niciodată în canalul de aer al pistolului. 
Suflați pistolul cu aer până la uscare după fiecare procedură de 
curățare. 

Consecințe posibile rezultate din nerespectarea atenționării:
 �Reziduuri și coroziune în canalul de aer al pistolului

 �  Amprentă de suflare defectuoasă și variații ale tonurilor de culori
 � Măsurare defectuoasă a presiunii - indicare incorectă a presiunii! 
 � Contaminarea vopselei
 � Nefuncționarea butonului de ajustare a razei

 �Ecranul ce indică digital presiunea se înnegrește sau nu mai 
funcționează

Curățarea
cu ajutorul mașinii de spălat cu diluant SATA multi-clean 2

1. Așezați pistolul în poziția corectă. 2. Conectați sursa de aer la pistol

CORECT
1. Fixați trăgaciul. Sfat: Dacă lipsește arcul de 

tensionare, utilizați unealta pentru înlăturarea 
bucșei de distribuție aer (parte a trusei de unelte) 

2. Conectați aerul comprimat
3. Deschideți la maxim regulatorul de aer – aerul 

trebuie să poată ieși pe la duză
4. Poziția corectă: Ancora destinată suspendării 

pistolului trebuie să fie poziționată cât mai jos

INCORECT
1. Trăgaciul nu este fixat
2. Nu există conectare la aer
3. Poziție greșită a pistolului - agentul de curățare 

intră pe canale, contaminându-le și blocându-le, 
cauzând probleme pe termen lung

!
1 !

2 !

!4
3!

1 !

2 ! 3 !

Sfat important
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Tehnologie germană – 
mai presus de așteptări
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Asamblare fi nală: componentele de înaltă 
precizie sunt asamblate cu cea mai mare grijă.

Ajustare manuală: Fiecare set de duze este „ajustat“ 
manual pentru optimizarea razei de sufl are.

Verifi carea 100% a amprentei de sufl are: rezultatul 
este conform celor mai înalte standarde calitative.

Siguranța calității: pistoalele de vopsire SATA 
sunt proiectate și fabricate exclusiv în Germania. 
Fiecare etapă a procesului de fabricație este 
supusă unor controale de calitate stricte.

Pistoalele de vopsire SATA sunt proiectate și produse exclusiv în Germania.
Unitățile de producție, dotate cu tehnologie de ultimă oră, asigură cea mai înaltă precizie 
utilizată în procesul de fabricație a pistoalelor de vopsire SATA. Inovarea continuă în ceea ce 
privește produsele și procedurile de fabricație sunt parte integrantă a devizei companiei. 

Informații suplimentare cu privire la întreținerea și servisarea pistoalelor 
de vopsire sunt disponibile pe internet la adresa www.sata.com/fi rstaid.  

Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați!
SC ROMSERVICE SRL • Sediul central: 500306 Brașov, Str. Nucului nr. 28–32,
tel./fax 0268 474 474 • e-mail: offi  ce@romservice.ro • www.romservice.ro
Brașov  500199, Str 13 Decembrie nr. 32,   Tel./Fax 0268 425 904
București  040062, Calea Văcărești nr. 276,   Tel./Fax 021 330 7255
Arad  310206, Str. Petru Rareș nr. 38,   Tel./Fax 0257 218 838 
Sibiu  550081, Str. Râului nr. 22A,   Tel./Fax 0269 225 100
Constanța  900205, Str. Poporului nr. 90,   Tel./Fax 0241 512 555

facebook.com/romservice.ro


